Draaiboek uitvoering Doortrappen

A. Datum en Locatie

[datum]
[locatie]
[adres]
[postcode en plaats]
Contactperso(o)n(en) locatie:
Telefoon:
E-mail:

B. Opening

Op [datum] het college en de betrokken wethouder(s) uitnodigen voor de opening.
Note: In de pilot is B&W uitgenodigd voor de start van de fietstocht. De betrokken wethouder heeft ook een
stuk meegefietst. Houd rekening met de collegevergaderingen die meestal op dinsdagochtend plaatsvinden.

C. Programma indeling

Benoem hier de dag(deel)indeling, bijvoorbeeld:
09:30 start met koffie
10:00 theorie onderwerp groepsfietsen door [uitvoerder]
11:00 oefenen groepsfietsen met [uitvoerder]
12:00 lunch
13:00 fietstocht in groepjes van maximaal [aantal] personen
15:00 terugkomst en evaluatie
15:15 afsluiting

D. Doelgroep(en)

Oudere en ervaren fietsers, met gewone fiets en e-bike.

E. Taken/activiteiten
-

Posters ophangen
[naam] bestelt de posters (zie format op www.doortrappen.nl)
[naam] zorgt voor verspreiding

	Note: Tijdens de pilot is uit de evaluatie gebleken dat de bekendheid via posters niet de gewenste
opbrengst oplevert om de doelgroep te bereiken. Lokale media en mond-tot-mondreclame werken
binnen deze doelgroep het beste.
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-

Aanmeldingen
[naam] inventariseert de aanmeldingen en bevestigt deze naar de deelnemers, bij voorkeur per e-mail.
	Indien er geen e-mail beschikbaar is bevestiging per telefoon. Zie rovzh.nl/educatie/doortrappen voor
voorbeeld uitnodigingen
	Note: Bepaal het maximaal aantal deelnemers vooraf. Houd bij meerdere aanmeldingen dan vooraf
bepaald een reservelijst aan en annuleer niet gelijk. Uit de pilot bleek regelmatig dat er een aantal
deelnemers vooraf afzegden.
- Flyers Doortrappen
	[naam] zorgt voor [aantal] exemplaren van de Doortrappen-flyer en [aantal] ex. stuurhangers t.b.v. de
fietsenmaker(s)
[Naam] zorgt dat deze bij de fietsenmaker(s) terechtkomt. Zie www.doortrappen.nl
-

(Lokale) media en College uitnodigen
[Namen] zorgen voor de publiciteit in de (lokale) mediakanalen
[Naam] zorgt voor de persbericht(en) naar de communicatieafdeling van de gemeente
Algemene uitnodiging naar B&W versturen in week [nummer] door [naam]
Zie rovzh.nl/educatie/doortrappen voor voorbeeld uitnodigingen

- O-meting en 1-meting
	Begin 2019 waren nog geen uniforme tools voorhanden om metingen te houden. Met de 0- en 1-meting
hebben wij een indicatie verkregen van het aantal deelnemers, het bereik en het effect van de
interventies. Bij de laatste 1-meting is gepeild hoe de deelnemers tegen hun eigen gedrag en
fietsveiligheid aankijken en of zij geïnteresseerd zijn in een vervolg op deze bijeenkomsten. Iedere
deelnemer werd verzocht een 0-meting in te vullen bij eerste deelname. Aan het einde van elke
Doortrapdag werd gevraagd de 1-meting in te vullen.
-

Goodiebag (optioneel)
De deelnemers krijgen bij de eerste uitvoering een goodiebag van Welzijn [gemeente].

	Note: In de goodiebag kunnen diverse promotieartikelen worden meegegeven zoals bijvoorbeeld een
zadelhoesje van Maak een punt van nul, een ROV-pen en het RVV-boekje verkeersregels. Maar ook
lokale (gemeentelijke) aanbiedingen of gadgets ter promotie van deze Doortrappendag. Voor het
bestellen van materialen neem contact op met rovinfo@pzh.nl.
- Lunches
	Uiterlijk in week [nummer] is bekend hoeveel deelnemers en medewerkers er op [datum] mee lunchen.
Beschikbare bedrag is € ….. p.p.
Note: Tijdens de pilot is rekening gehouden met een eigen bijdrage van € 5,- per persoon. Daarvoor
kregen de deelnemers naast de deelname ook een lunch met twee broodjes per persoon en een
krentenbol o.i.d. Een snack of soep is ook een optie.
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-

Bedankjes medewerkers/vrijwilligers
Hoeveel? Wie?
Uiterlijk week [nummer] bestellen

- Begeleiding en veiligheid
	Maak afspraken over toezicht tijdens de praktische oefeningen en de fietstocht. Denk aan een volgauto,
EHBO-doos, hesjes voor zichtbaarheid en groepsbegeleiders en maak vooraf afspraken wat te doen bij
calamiteiten (06-nummers uitwisselen).
-

Badges voor medewerkers/vrijwilligers
Week [nummer] badges maken

F. Ingeroosterde activiteiten
xxxx
xxxxx

Note: Vul hier de geplande interventies en/of activiteiten in voorzien van een geplande uitvoeringsdatum. Dit
kan theorie zijn maar ook het praktisch oefenen van het op- en afstappen, behendigheidsparcours of dode
hoek.

G. Budget

Beschikbaar budget voor deze uitvoering is € ….
Zie J voor de begroting
Note: Aan de ervaren fietsers kan naar verhouding van de aangeboden interventies of activiteiten een eigen
bijdrage worden gevraagd. Dit kan een bijdrage per uitvoering zijn, maar ook voor deelname aan het totaal
aantal uitvoeringen in een seizoen.

H. Meewerkende instanties en contactpersonen
-

ROV Zuid-Holland – [naam]
Doortrappencoördinator – [naam]
Regio – [naam]
Welzijn [gemeente] – [naam]
Vrijwilliger(s) – [namen]
Gemeente (naam) – [naam]
Lokale partner(s) – [namen]
Veilig Verkeer Nederland – [naam]
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13
6
11
11
11
17

Invulling theorie gespitst op groepsfietsen

Praktische invulling groepsfietsen

Lunch

Gele hesjes voor fietstocht

Uitzetten fietstocht

Goodiebag deelnemers

1-meting

0-meting

Overig

Uitnodigen deelnemers

Uitnodigen B&W

Persbericht

Diverse media

z.s.m.

3

Contact uitvoerder(s)

Media

3

Wanneer

Locatie reserveren

Acties

Wat

Wie

Acties

Gereed op

I. Afspraken m.b.t. programma

J. Begroting
Uitvoering (datum)
aantal

bedrag

totaal

kosten
uitvoerder(s)

€0

lunch

€0

baten
projectbijdrage RPV HW

€0

bijdrage deelnemers

€0

totaal

€0

K. Geplande uitvoeringen en thema’s (jaar)
thema
groepsfietsen
verkeersregels
op- en afstappen
dode hoek met groot voertuig
evenwicht, valpreventie en spierkracht
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wanneer

door wie

L. Stroomschema voor eerste uitvoering
wat

wie

activiteit bekend

gemeente/lokale partners

1

datum plannen interventie

lokale partners

1

expert(s) reserveren

lokale partners

2

locatie reserveren

lokale partners

2

communicatie deelnemers

gemeente/lokale partners

persbericht/nieuwsitem

gemeente/lokale partners

uitvoering

lokale partners/expert(s)

evaluatie uitvoering

deelnemers/ lokale partners
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week

3
4
5
6

